InBáze z.s.
Vás srdečně zve na akreditovaný seminář
“Interkulturní komunikace a začleňování dětí s OMJ v MŠ”
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky pražských MŠ, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem
(OMJ). Povede ho expertka na interkulturní komunikaci, metodická poradkyně pro učitele MŠ, pedagožka, logopedka,
asistentka pedagoga pro děti s OMJ z MŠ a sociální/interkulturní pracovník NNO pracující s migranty. 16-ti hodinový
seminář je rozdělen do dvou vzdělávacích dnů (2x8 vyučovacích hodin).

Obsah kurzu:
První část semináře bude věnována tréninku interkulturní senzitivity. Dále se účastníci zaměří na to, jak pracovat s
identitou a kulturními rozdíly. Účastníkům bude představen jeden z nástrojů zaměřených na reflexi vlastního prožívání koncept strachů a potřeb. Účastníkům budou nabídnuty návody, jak eliminovat komunikační omyly při práci s dětmi s OMJ.
V další části získají účastníci základní vhled do problematiky začleňování dětí s OMJ v MŠ. Budou jim představeny
hlavních metodické zásady při práci s celou třídou zohledňující děti bez znalosti češtiny, systematický jazykový rozvoj
dětí s OMJ v kurzu češtiny či individuálně. Budou také předvedeny konkrétní jazykové činnosti včetně materiálů k využití.
Budou také představeny podpůrné služby pro pedagogické pracovníky (spolupráce s NNO, využití služeb interkulturních
pracovníků, přehled institucí, které nabízí jazykovou podporu pro děti s OMJ, možnosti doučování dětí s OMJ,
mimoškolní aktivity pro děti s OMJ apod.).
Poslední část semináře bude zaměřena na sdílení dobré praxe vybraných mateřských školek se zkušenostmi se
začleňováním dětí s OMJ, specifika práce s dětmi s OMJ a jejich rodinami,
řešení modelových situací, možnost diskuze nad konkrétními problémy
při vzdělávání dětí s OMJ.

Termín konání:
Seminář se bude konat ve dnech
2. 10. 2019 (9.00 - 16.00 hod.) a
8. 10. 2019 (9.00 - 16.00 hod.).
Místo konání:
Skautský institut, z.s., adresa:
Staroměstské náměstí 4/1,
110 00 Praha.
Účastníci obdrží certifikát
o absolvování akreditovaného semináře (DVPP).

Seminář je zdarma.
V případě zájmu
kontaktujte:
Barbora Hanzalová, hanzalova@inbaze.cz,
775 277 388
www.inbaze.cz
www.facebook.com/InBaze
Adresa InBáze, z.s.: Legerova 50, Praha 2.

Seminář je realizován v rámci Programů celoměstské podpory vzdělávání
na území hl. m. Prahy pro rok 2019, Programů v oblasti podpory aktivit
integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019, dotací MŠMT na
Podporu aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019 a na Podporu
vzdělávání v regionálním školství v roce 2019.

